
Igaunijas – Latvijas programmas 
projekts 

“Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūras 
piekrasti Latvijā un Igaunijā”

MARŠRUTA IZVEIDES DARBA SEMINĀRI

2017.gada 9.maijā Pāvilostā, Pāvilostas kultūras nams (Dzintaru iela 47, Pāvilosta)
2017.gada 10.maijā Abragciemā, Kempings “Abragciems” (Engures pag., Engures

nov.)

Kurzemes  plānošanas  reģions  sadarbībā  ar  Latvijas  lauku  tūrisma  asociāciju  “Lauku  ceļotājs”  ievieš
Igaunijas – Latvijas programmas atbalstītu projektu, kura mērķis  ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar
jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā, lai iekļautos kopējā E9 Eiropas kājāmgājēju maršrutā. 

Kurzemē tiek organizēti divi identiski darba semināri, kura mērķis ir:
 informēt ar projekta aktivitātēm un ieguvumiem, kas plānoti Kurzemē un kopumā projektā;
 iepazīstināt tūrisma uzņēmējus ar kājāmgājēju specifiskajām interesēm un vajadzībām ceļojuma

laikā un mudināt veidot jaunu pakalpojumu kājāmgājējiem;
 diskutēt par katru maršruta posmu un vienoties par tā trasējumu;
 vienoties par turpmāko sadarbību maršruta izveidē; 

9.maijā Pāvilostā seminārā aicināti piedalīties Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Pāvilostas un Ventspils novadu,
Liepājas un Ventspils pilsētu tūrisma uzņēmēji un pašvaldību tūrisma attīstības speciālisti, īpaši tie, kas
atrodas netālu no jūras piekrastes, kur virzīsies maršruts.

10.maijā Abragciemā seminārā aicināti piedalīties Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures novadu tūrisma
uzņēmēji un pašvaldību tūrisma attīstības speciālisti,  īpaši tie, kas atrodas netālu no jūras piekrastes, kur
virzīsies maršruts.

Novadu sadalījums dalībai seminārā nav strikts, bet diskusija par maršruta posmiem plānota saskaņā ar
darba kārtībā norādītajiem posmiem.

Aicinām iepazīties  ar  trasējumu savas  pašvaldības  teritorijā,  lai  semināra  laikā  vienotos  par  pamata
versiju tālākai saskaņošanai ar Dabas aizsardzības pārvaldi, plānotu apsekojumus un gatavotu mārketinga
materiālu: 

Kājāmgājēju maršruta gar piekrasti (darba variants)

Nepieciešamības gadījumā, ja kādiem posmiem būs vajadzīgs papildus laiks un diskusija par trasējumu, tā
tiks organizēta atsevišķi. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&authuser=0&mid=1O9jzsr5xH717gHSi0xM_8KKC0t4&ll=57.737035479241875%2C22.864565849999963&z=7
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DARBA KĀRTĪBA

10.30 – 11.00 Reģistrācija un rīta kafija

11.00 – 11.20 Kājāmgājēju  maršruts  gar  jūras  piekrasti Latvijā  un  Igaunijā: Igaunijas  –  Latvijas
programmas atbalstīta projekta ambīcija un mērķis. Nozīmīgākās aktivitātes un sagaidāmie
rezultāti
Juris Smaļinskis, LLTA “Lauku ceļotājs”

11.20 – 11.35 Projekta aktivitātes un ieguvumi Kurzemē – norādes zīmes, informācijas stendi 
Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģions

11.35 – 12.20 Pārgājienu maršrutu veidošanas principi
Juris Smaļinskis, LLTA “Lauku ceļotājs”

12.15 – 13.00 Pusdienu uzkodu pauze

13.00 – 14.00 Maršruts Kurzemē – diskusija par trasējumu un priekšlikumi pa posmiem:

9.maijā Pāvilostā 10.maijā Abragciemā
Nida – Jūrmalciems – Bernāti – Liepāja
Liepāja – Pāvilosta
Pāvilosta – Labrags – Jūrkalne
Jūrkalne – Užava – Ventspils
Ventspils – Ovišī – Miķeļbāka – Mazirbe

Mazirbe – Kolka – Roja
Roja – Mērsrags
Mērsrags – Bērzciems – Engure
Engure – Ķesterciems – Apšuciems
Apšuciems – Lapmežciems - Bigauņciems

Semināru organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju “Lauku
ceļotājs”. 

Pieteikšanās semināram, līdz 5.maijam, elektroniski -  Reģistrēties semināram šeit 

Sīkāka informācija par semināriem – Aiga Petkēvica, t.29483674; aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Uz tikšanos piekrastē!

https://goo.gl/forms/EQRyoQtsestWto3t1

